Vision-:
The department aspires to be one of the best media departments at the
level of Arab universities in the field of teaching, training, scientific
research and community service locally and internationally.
-:الرؤية
ٌتطهع انقسى أٌ ٌكىٌ يٍ أفضم أقساو اإلعالو عهى يستىي اجلايعاث انعربٍت
ًيف جمال انتدرٌس وانتدرٌب وانبحث انعهًً وخديت اجملتًع باعرتاف حمه

.ودويل

1. Program Mission Statement (insert).
Preparing outstanding competencies in the field of communication,
information and scientific research to meet the needs of the
community and the work market and contribute to national
transformation programs through a distinguished program.
 بيان رسالة البرنامج- 1
إعداد انكفاءاث املتًٍزة يف جمال االتصال واإلعالو وانبحث انعهًً تهبٍت
الحتٍاجاث اجملتًع وسىق انعًم واالسهاو يف برايج انتحىل انىطًُ يٍ خالل
.برَايج يتًٍز

2. List Program Goals (eg. long term, broad based initiatives for the
program, if any)
1. Providing the public and private sectors with qualified cadres to
work in journalism and mass media catering to the needs of jazan
society and Saudi Arabia with the ability to use media
technologies.
2. Work on outstanding research and publish it in magazines with a
global impact to contribute to solving the problems of society, the
Kingdom and the world.

3. Providing students with the knowledge and scientific academic
theory and practical field to enable them to play their role in the
development of the journalism and media work.
4. To hire the outstanding faculty who are able to teach effectively
and contributes innovative research to the department.
5. To develop a culture of independent and innovative thinking and
provide a conducive environment in conducting their research
activities.
6. To provide academic services and training to meet the needs of
society in the fields of media at the level of local and national
community
7. To develop methods and techniques used in the teaching, training
and research process.
8. To prepare graduates who are able to abide to the laws and
legislation governing the profession and media codes of honor.
9. To conduct Master and PhD of Media programs for those who are
seeking higher level of education in Media and Journalism.

 أهداف البرنامج (مثل المبادرات طويلة األجل والمبنية على نطاق واسع- 2
) إن وجدت،للبرنامج
 تزويد القطاعين العام والخاص بكادر مؤىل لمعمل في الصحافة ووسائل اإلعالم تمبية.1
الحتياجات مجتمع جازان والمممكة العربية السعودية مع القدرة عمى استخدام تقنيات اإلعالم
.الحديثة
 العمل عمى البحث المتميز والنشر العممي بالمجالت ذات التأثير العالمي لممساىمة في حل.2
.مشكالت المجتمع والمممكة والعالم
 تزويد الطالب بالمعارف والنظريات العممية األكاديمية والتطبيقات العممية في الصحافة.3
.واإلعالم لتمكينيم من القيام بدورىم في تطوير العمل الصحفي واإلعالمي
 توظيف أعضاء ىيئة التدريس المتميزين القادرين عمى التدريس بفعالية والمساىمة في.4
.البحث العممي المبتكر
.تطوير ثقافة التفكير المستقل والمبتكر وتوفير بيئة مالئمة لتنفيذ نشاطاتيم البحثية- 5

 -6تقديم الخدمات األكاديمية والتدريبية

لمكوادر العاممة في المؤسسات اإلعالمية عمي

مستوي المجتمع المحمي والوطني .
- 7تطوير األساليب والتقنيات المستخدمة في عمميات التدريس والتدريب والبحث العممي.
 -8إعداد الخريجين الممتزمين بالقوانين والتشريعات المنظمة لممينة ومواثيق الشرف
اإلعالمي.
 -9التسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراه في البرامج اإلعالمية ألولئك الذين يسعون
لمحصول عمى مستوى أعمى من التعميم في الصحافة واإلعالم.

رؤية الكمية:
تحقيق التميز األكاديمي والبحثي في مجال اآلداب والعموم اإل نسانية ،واإلسيام في برامج
التنمية ،باعتراف محمي ودولي.
Achieve academic and research excellence in the field of arts and
humanities, and contribute to development programs, with local and
international recognition
رسالة الكمية:
توفير تعميم متميز في مجال اآلداب والعموم اإلنسانية ،ينمي الفكر واإلبداع واعداد كفاءات
وطنية قادرة عمى االسيام في برامج التحول الوطني ،واجراء بحوث عممية وفقا لممعايير
الدولية تساىم في خدمة المجتمع وحل مشكالتو ،وتمبي احتياجات كل منطقة جازان والمممكة
العربية السعودية ،والعالم.
Providing distinguished education in the field of Arts and
Humanities that develops thoughts and creativity, and Prepare
national competencies to contribute in the national transformation
program, and conducting scientific research according to
international standards, for to contribute the service of society and
solve its problems, and the needs of all Jazan region and Saudi
Arabia.

األىداف االستيراتيجية لمكمية:
.التوجو األول :بناء نظام إداري بمعايير عالمية .
 .1تطوير توصيفات رسمية لجميع وظائف مسؤولي الكمية وموظفييا اإلداريين بما
يتناسب مع احتياجات الكمية.
 .2بناء ثقافة مشتركة لمكمية من خالل الشفافية والتواصل داخل التسمسل اليرمي في
الكمية.
التوجو الثاني :تحقيق التميز األكاديمي:
 .1الحصول عمى التميز واالعتماداأل كاديمي لبرامج الكمية المختمفة.
. .2وضع اشتراطات ،واستعدادات ،وقدرات أكبر من أقسام الكمية لمطالب المتقدمين
لمقبول ،ورفع مستوى األداء األكاديمي لمطالب المسجمين.
 .3استخدام أساليب وتقنيات ذات مستوى عالمي في التدريس والتعمم
 .4إنشاء بيئة لمتدريس والتعمم التدريس تعنى باستيعاب الطالب ونجاحيم ،والتطوير
الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس.
 .5تعزيز ثقافة التفكير المستقل واالبتكار والمساعدة في تنظيم األفكار والمشاريع عند
الطالب ،وأعضاء ىيئة التدريس.
 .6تشجيع الدخول في الدراسات البحثية واالستشارية  ،والشراكات الدولية.
 .7المساىمة في وضع اشتراطات لمتعاقد مع أعضاء ىيئة التدريس ،وتقييميم،
ومكافأتيم
التوجو الثالث :إحداث تغييرات اقتصادية وبحثية واجتماعية.
 .1توسيع المسارات األكاديمية الحالية داخل الكمية في المجاالت الرئيسة التي تيم
المنطقة والمممكة .أو إنشاء ىذه المسارات في حال عدم وجودىا ،ومنيا :معيد

لمترجمة وتعميم المغات ،ومسار اإلدارة السياحية ،واإلعالم الجديد والعالقات العامة،
والتاريخ ،والجغرافيا ونظم المعمومات الجغرافية
 .2إشراك القطاع الصناعي أو الحكومي والمستفيدين المتوقعين في تطوير المناىج
الدراسية.
 .3تعزيز ثقافة البحث العممي داخل الكمية.

